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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 
APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 2016.gada 17.augusta sēdē  

(prot.Nr.12; 6.#) 

Viesītes novada pašvaldības NOTEIKUMI Nr.15/2016 

 

„Par Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto 

kapitālsabiedrību, kurās Viesītes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 

pārraudzību” 

Viesītē 

 
Izdoti pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām''  

14.panta pirmās daļas 1.punktu, otrās daļas 3., 6.punktu, 

15.panta pirmās daļas 1., 5., 6., 19.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23.punktu 

 

1.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Viesītes novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība), pildot savas funkcijas, 

pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 1.punktu, ir nodibinājusi vai 

ieguldījusi savus līdzekļus vairākās kapitālsabiedrībās, kas normatīvajos aktos un statūtos 

paredzētajā kārtībā sniedz pakalpojumus (ūdensapgādi, kanalizāciju, sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, veselības aprūpi un transporta 

pakalpojumus u.c.) Viesītes novada iedzīvotājiem. 

1.1. Pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu: 

1.1.1. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde'', kas veic Viesītes 

novada pašvaldības dzīvojamā fonda un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, sniedz 

siltumapgādes pakalpojumus Viesītes pilsētā, nodrošina ūdensapgādi un kanalizāciju, 

notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu 

Viesītes novada iedzīvotājiem; 

1.1.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs'', 

kas sniedz dienas stacionāra pakalpojumus, īslaicīgās sociālās aprūpes un ilgstošās sociālās 

aprūpes pakalpojumus Viesītes novada iedzīvotājiem; 

1.1.3. SIA ''Viesītes transports'', kas sniedz skolēnu pārvadājumu pakalpojumus Viesītes 

novada pašvaldības vajadzībām un pašvaldības ceļu remontus; 

1.1.4. SIA ''Pērlīte'', kas sniedz tūrisma pakalpojumus; 

1.2. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja publiskajās kapitālsabiedrībās:  

1.2.1. SIA ''Jēkabpils autobusu parks'' - līdzdalība 9%, , kas veic sabiedriskā transporta 

pakalpojumus; 

1.2.2. SIA ''Vidusdaugavas SPAAO''- 1,9% līdzdalība, kas veic sadzīves un rūpniecisko 

atkritumu utilizāciju, tai skaitā Viesītes novadam; 
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1.3. Pašvaldība ir paju turētāja Jēkabpils rajona Saukas pagasta l/s tehnikas, mašīnu u.c. 

darbarīku kopīgās lietošanas un apkopes kooperatīvajā sabiedrībā ''Ritenis''- 48,731% 

līdzdalība, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu.  

2. Lai ieviestu efektīvu, ilgspējīgu un uz noteiktiem mērķiem orientētu pašvaldību 

kaptālsabiedrību pārvaldes sistēmu, ar šiem noteikumiem tiek noteikti augstāk minēto 

kapitālsabiedrību pārvaldības mērķi un uzdevumi, kā arī pamatprincipi, kas veicinātu šo 

mērķu sasniegšanu. 

 

II. Kapitālsabiedrību pārvaldības mērķi un uzdevumi 

 

3. Kapitālsabiedrību mērķis ir nodrošināt: 

3.1.kapitālsabiedrību darbības efektivitāti, tiesiskumu un atbilstību sabiedrības 

interesēm; 

3.2. kapitālsabiedrību ilgspējīgu darbību; 

3.3. augstu kapitālsabiedrību sniegto pakalpojumu kvalitāti par iespējami zemām cenām; 

3.4. dalībnieku lēmumu tiesiskumu un efektivitāti; 

3.5. kapitālsabiedrību un to valžu locekļu darbības uzraudzību; 

3.6. kapitālsabiedrību mērķu un uzdevumu noteikšanu, kontroli un izvērtēšanu. 

4. Šī nolikuma 3.punktā minēto mērķu sasniegšanā nosakāmi šādi uzdevumi: 

4.1. kapitālsabiedrību darbības stratēģisko mērķu nospraušana un to izpildes kontrole; 

4.2. minēto kapitālsabiedrību vadības pārraudzība; 

4.3. kapitālsabiedrību darbības likumības kontrole; 

4.4. kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības kontrole, tajā skaitā kontrole par mantas 

un finanšu līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu. 

5. Šī nolikuma 4.punktā noteiktie uzdevumi tiek uzstādīti, lai: 

5.1. nodrošinātu mantas un finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, 

attiecīgai nozarei raksturīgus rezultatīvos rādītājus; 

5.2. savlaicīgi identificētu kapitālsabiedrības darbības riskus un darbības attīstības un 

pilnveidošanas virzienus; 

5.3. ieviestu progresīvas metodes darba procesu efektīvai izpildei un kontrolei; 

5.4. panāktu augstu profesionalitāti kapitālsabiedrību vadībā un darbībā; 

5.5. nodrošinātu likumību kapitālsabiedrību darbībā.  

 

III. Kapitālsabiedrību pārvaldībā iesaistāmās pašvaldības amatpersonas 

 

6. Pašvaldību tās kapitāla daļu pārvaldē kapitālsabiedrībās pārstāv Viesītes novada domes 

priekšsēdētājs (turpmāk tekstā - Priekšsēdētājs), kurš, efektīvas pārvaldīšanas nodrošināšanai 

un konkrētu jautājumu risināšanai, no pašvaldības darbinieku vidus ieceļ atbildīgo darbinieku 

(turpmāk tekstā-Darbinieks), kā arī, kontroles un pārraudzības nodrošināšanā 

kapitālsabiedrībās, ir tiesīgs pieaicināt pašvaldības amatpersonas un speciālistus. 

 

IV. Kapitālsabiedrību pārvaldībā iesaistīto pašvaldības institūciju un amatpersonu 

kompetences apmērs 
7. Priekšsēdētājs ir kompetents risināt visus normatīvajos aktos noteiktos jautājumus, kā arī: 

7.1. risināt jautājumus, kas katras Pašvaldības kapitālsabiedrības statūtos vai 

kapitālsabiedrības valdes locekļu pilnvarojuma līgumā noteikti kā jautājumi, kuru izlemšanai 

nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana; 

7.2. izveidot un vadīt speciālistu komisijas kapitālsabiedrību darbības lietderības, 

efektivitātes un likumības pārbaudes (revīzijas) veikšanai kapitālsabiedrībās, kur Pašvaldībai 

pieder 100% kapitāla daļu, kā arī ierosināt šādu jautājumu izskatīšanu citu kapitālsabiedrību, 

kur Pašvaldībai pieder kapitāla daļas vai pajas, dalībnieku sapulcē; 

7.3. noteikt degvielas un sakaru līdzekļu izmantošanas mēneša limitus Pašvaldības 

kapitālsabiedrību valdes locekļu transporta un sakaru līdzekļiem kapitālsabiedrībās, kur 
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pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu,  kā arī ierosināt šādu jautājumu izskatīšanu citu 

kapitālsabiedrību, kur Pašvaldībai pieder kapitāla daļas vai pajas, dalībnieku sapulcē; 

7.4. par pieļautajiem pārkāpumiem disciplināri sodīt kapitālsabiedrības valdes locekļus 

kapitālsabiedrībās, kur pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu,  kā arī ierosināt šādu jautājumu 

izskatīšanu citu kapitālsabiedrību, kur Pašvaldībai pieder kapitāla daļas vai pajas, dalībnieku 

sapulcē; 

7.5. saskaņo Sabiedrības komercdarbības veikšanai nepieciešamo organizatorisko 

struktūru, darba samaksas un darbinieku materiālās stimulēšanas sistēmu kapitālsabiedrībās, 

kur pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu. 

8. Priekšsēdētājs ir tiesīgs pieprasīt jebkuru informāciju vai atskaiti no kapitālsabiedrības 

valdes par kapitālsabiedrības drošību, kur pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu. Par 

informācijas pieprasīšanu un saņemšanu no citām kapitālsabiedrībām un kooperatīvās 

sabiedrības Priekšsēdētājs vienojas ar attiecīgās kapitālsabiedrības valdi. 

9. Darbinieks: 

9.1. ir Priekšsēdētāja interešu pārstāvis kapitālsabiedrībās; 

9.2.apkopo un sagatavo visus nepieciešamos dokumentus Priekšsēdētāja lēmumu 

pieņemšanai par kapitālsabiedrību; 

9.3.organizē informācijas apmaiņu starp kapitālsabiedrību valdēm un Priekšsēdētāju, 

informē to par valdes sēdēm, to darba kārtību un pieņemtajiem lēmumiem; 

9.4. ne retāk kā vienu reizi kvartālā apkopo no kapitālsabiedrībām saņemto informāciju, 

uz iegūtās informācijas bāzes sagatavo rakstisku ziņojumu Priekšsēdētājam un Viesītes 

novada domes Finanšu komitejai, bet reizi gadā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 

kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, izvērstu rakstisku ziņojumu Viesītes novada 

domei kapitālsabiedrību darbības lietderības izvērtēšanai pēc šī nolikuma 22.punktā 

minētajiem kritērijiem; 

9.5. Darbinieks ir tiesīgs: 

9.5.1. pieprasīt valdei iesniegt jebkuru informāciju, dokumentus, paskaidrojumu 

vai vērtējumu par kapitālsabiedrības darbību; 

9.5.2. pēc priekšsēdētāja pilnvarojuma un rakstveida balsošanas uzdevuma 

pārstāvēt to dalībnieku sapulcēs un sanāksmēs; 

9.5.3.  piedalīties Priekšsēdētāja nozīmētajās kapitālsabiedrības iekšējās revīzijās; 

9.5.4. iesniegt kapitālsabiedrības valdei izvērtēšanai priekšlikumus iespējamu 

komercsabiedrības darbības risku novēršanai vai darbības attīstības pilnveidošanai. 

 

V. Informācijas apmērs un tā aprites kārtība starp pārvaldībā iesaistītajām institūcijām 

un atbildīgajām amatpersonām 

 

10.Lai nodrošinātu kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu, finanšu un 

saimnieciskās darbības regulāru analīzi, valdes loceklim elektroniski vai papīra formā 

jāiesniedz Darbiniekam šāda informācija: 

10.1. zvērināta revidenta vai Pašvaldības bilanču komisijas pārbaudīta un ar dalībnieku 

sapulces lēmumu apstiprināta kapitālsabiedrības gada pārskata kopija, 10 darba dienu laikā 

pēc tā apstiprināšanas. Papildus gada pārskata ziņojumam vadībai iesniedz rakstisku 

informāciju par kapitālsabiedrības darbības stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu izpildi, 

šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt, priekšlikumus šķēršļu novēršanai, 

skaidrojumu par Kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz Pašvaldības budžeta 

izdevumiem nākotnē un citu būtisku informāciju, kas raksturo kapitālsabiedrības finansiālo 

stāvokli; 

10.2. gada atskaite par pilnvarojuma līgumos pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi, 

līdz katra gada 30.martam. Atskaitē iekļauj informāciju par uzdevumu izpildes efektivitāti, 

darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, personāla kvalifikāciju, problēmu 

apzināšanu un to novēršanu, kā arī projektu īstenošanas efektivitāti; 
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10.3. finanšu pārskats, kuru sagatavo ik kvartālu un iesniedz sekojošā mēneša 

20.datumam. Pārskatā ietver operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu (zaudējumu 

gadījumā – to iemesliem), naudas plūsmas pārskatu, informāciju par darījumiem, kuru summa 

pārsniedz EUR 500.00 (izņemot darījumus ar klientiem), informāciju par jaunu klientu 

piesaistīšanu vai klientu zaudēšanu, budžeta plāna (finanšu plāna) izpildi un vadības 

ziņojumu;  

11. Nepieciešamības gadījumā Darbinieks sagatavo un Priekšsēdētājs ar rīkojumu apstiprina 

citus atskaites veidus un to iesniegšanas termiņus. 

12. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrību, kurās Pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu, pieņemto 

lēmumu tiesisku analīzi, valdes loceklim elektroniski vai papīra formā jāsniedz Darbiniekam 

šāda informācija: 

12.1. četrpadsmit dienu laikā pirms dalībnieku sapulces vai septiņu dienu laikā pirms 

ārkārtas dalībnieku sapulces- dalībnieku sapulces darba kārtību, un piecu dienu laikā pēc tās – 

informācija par pieņemtajiem lēmumiem; 

12.2. atskaites par revidenta vai citu kontrolējošo institūciju veiktajām darbībām un 

pieņemtajiem lēmumiem 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas; 

12.3. sākotnēju informāciju par maksas pakalpojumu veidiem un apmēru, to aprēķins 

(kalkulācija), pēc tam –par izmaiņām šajos pakalpojumos un maksām par tiem, kā arī 

pakalpojumu tarifu aprēķinus pēc pieprasījuma; 

12.4. informāciju par veicamajiem iepirkumiem, to paredzamo finansējumu (5 darba 

dienu laikā pēc to izsludināšanas), kā arī informāciju par noslēgto iepirkumu līgumu izpildi 

vienu reizi mēnesī pēc līguma noslēgšanas. 

13. Priekšsēdētāja lēmumu projektus sagatavo komercsabiedrības valde.  

14. Komercsabiedrības valdes loceklis atbild par iesniegto lēmumu projektu un dokumentu 

tiesiskumu un lietderību. 

15. Komercsabiedrību valžu sagatavoto lēmumu projektu tiesiskumu un lietderību izvērtē 

Darbinieks, sniedzot par to rakstisku atzinumu Priekšsēdētājam vismaz vienu darba dienu 

pirms lēmuma pieņemšanas dienas. Specifiskos jautājumos Priekšsēdētājs var pieprasīt arī citu 

speciālistu viedokli par iesniegto dokumentu tiesiskumu un lietderību. 

16. Kapitālsabiedrību valdes nekavējoši informē Priekšsēdētāju un Darbinieku par ikvienu 

būtisku Kapitālsabiedrības darbības aspektu, kas var ietekmēt šis Kapitālsabiedrības vai tās 

valdes darbību. 

17. Ja Priekšsēdētājs vai Darbinieks steidzami pieprasa no Kapitālsabiedrības valdes locekļa 

jebkādu informāciju par Komercsabiedrības darbību, informācija sniedzama pieprasījumā 

minētajā laikā, bet atteikšanās sniegt šādu informāciju vai informācijas sniegšanas kavēšanu 

uzskatāma par būtisku valdes locekļa pilnvarojuma līguma pārkāpumu, kas var būt par pamatu 

valdes locekļa atsaukšanai. 

18. kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļa, valdes sniedz Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, ‘’Komerclikumā’’ un 

attiecīgās kapitālsabiedrības statūtos noteikto informāciju normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un termiņos. 

19. Darbinieka ziņojumi reizi kvartālā tiek izskatīti Viesītes novada domes Finanšu komitejas 

sēdē. 

20. Nepieciešamības gadījumā Viesītes novada domes Finanšu komiteja var uzdot veikt 

padziļinātu Darbinieka ziņojuma analīzi citu Viesītes novada pašvaldības nodaļu 

speciālistiem, kā arī uzdod Priekšsēdētājam organizēt iekšējā audita veikšanu attiecīgajā 

kapitālsabiedrībā. 

 

VI. Kapitālsabiedrības darbības lietderības izvērtēšana. 

 

21. Katru gadu Priekšsēdētājs pēc gada pārskata apstiprināšanas un Darbinieka izvērsta 

ziņojuma saņemšanas, izvērtē kapitālsabiedrības darbības lietderību pēc šādiem kritērijiem: 

21.1. finanšu un saimnieciskās darbības efektivitātes; 
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21.2. nefinanšu mērķu sasniegšanas; 

21.3. funkcijām un pakalpojumiem; 

21.4. izmaksu pamatojuma un ekonomiskuma; 

21.5. ES fondu, pašvaldības un citu avotu citu piesaistīto finanšu līdzekļu izlietojuma. 

22. Izvērtēšana tiek veikta ar mērķi- apstiprināt Sabiedrības darbības turpināšanas 

nepieciešamību un ierosināt efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai nepieciešamos pasākumus. 

23. Finanšu un saimnieciskās darbības analīzē un efektivitātē tiek konstatēta Sabiedrības 

darbības rentabilitāte, kapitāla struktūra (pašu un aizņemtā kapitāla attiecība), apgrozījums, 

dividendes, peļņa, kā arī realizētie un plānotie projekti. 

24. Nefinanšu mērķu analīzē tiek izvērtēta kapitālsabiedrības mērķu sasniegšana, kas izriet no 

tai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa, tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem 

un ir saistīta ar Pašvaldībai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu. 

25. Funkcijas un pakalpojumi tiek izvērtēti salīdzinājumā ar: 

25.1.privātā sektora spējām līdzvērtīgai darbībai; 

25.2.pašvaldības iespējām minētos mērķus īstenot ar tās iestāžu vai institūciju 

starpniecību; 

25.3.sniegto pakalpojumu atbilstība Pašvaldības funkcijām. 

26. Izmaksu ekonomiskuma vērtējums tiek iegūts pēc informācijas par: 

26.1.pakalpojumu cenas atbilstību patiesajiem izdevumiem; 

26.2.pakalpojumu cenas salīdzinājumu ar citur pašvaldības teritorijā sniegtajiem 

analoģiskiem pakalpojumiem; 

26.3. darbinieku skaitu un atalgojuma lielumu. 

27. ES fondu, pašvaldības un citu avotu piesaistīto līdzekļu izlietojumam tiek apkopota 

informācija par tā apjomu un izlietošanu izvirzītajiem mērķiem. 

28. Sabiedrības peļņa tiek izlietota atbilstoši uzdevumam nodrošināt Sabiedrības tālākās 

attīstības perspektīvas. Peļņa tiek novirzīta: 

28.1. dividendēm 10% apmērā no kapitālsabiedrības tīrās peļņas;  

28.2. iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai; 

28.3. kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības turpmākās attīstības nodrošināšanai, tai 

skaitā: 

28.3.1.projektu īstenošanai, ja tiek konstatēta kapitālsabiedrības dalības 

iespējamība un projekta atbilstība tās darbības mērķiem; 

28.3.2.kapitālsabiedrības materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai; 

28.3.3.darbinieku, speciālistu piesaistei, ja ir pierādīts darbības apjoma pieaugums. 

 

VII. Priekšsēdētāja lēmumu tiesiskuma un lietderīguma izvērtējums. 

 

29. Priekšsēdētāja pieņemto lēmumu tiesiskumu un lietderību izvērtē Viesītes novada dome – 

ievērojot kapitālsabiedrības darbības lietderību, ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

 

 

 

Viesītes novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                                            J.Dimitrijevs     

 

 


